مستندسازی و بهبود فرایندها
عنوان واحد :پژوهش و فناوری

دانشگاه کوثر

نام فرایند :درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشور

حوزه معاونت آموزشی و
پژوهشی

کد فرآیندDKK-2 :

-1شرح فرایند:
عضو هيات علمي فرم درخواست شركت در كنفرانس خارج از كشور را تكميل و پس از تاييد ش ـوراي گروه ،م ـدارك را ب ـه كارشناس امور پژوهشي
دانشگاه ارسال نموده و پس از تاييد شوراي پژوهشي و معاونت پژوهشي دانشگاه در كنفرانس شركت مينمايد.

-2شرح عملیات
 -DKK-2درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشور
 :DKK-111متقاضي :مراجعه به آموزش و زمانبندي كالسهاي جبراني حداقل يک ماه قبل از تاريخ كنفرانس تنها در بازه ترم
 : DKK-112متقاضي :تكميل فرم درخواست شركت در كنفراس خارج از كشور و الصاق مستندات
 :DKK-113متقاضي :ارائه فرم تكميل شده به مديرگروه
 :DKK-114بررسي اعتبار همايش و در همخواني با تخصص متقاضي و تأييد درخواست متقاضي در شوراي گروه و الصاق تصوير
صورت جلسه گروه
 :DKK-115متقاضي :ارائه فرم درخواست و مستندات به دفتر پژوهش و فناوري
 : DKK-116كارشناس امور پژوهشي :بررسي و تأييد باقي مانده اعتبار شركت در كنفرانس متقاضي از محل پژوهانه ايشان
 :DKK-117شوراي پژوهشي دانشگاه :بررسي و تأييد درخواست متقاضي
 : DKK-118كارشناس امور پژوهشي :تنظيم و ارسال نامه تخصيص تنخواه از محل پژوهانه متقاضي به هيأت رئيسه
 :DKK-119هيأت رئيسه :بررسي و تأييد تخصيص اعتبار
 : DKK-120هيأت رئيسه :معرفي متقاضي به امور مالي دانشگاه جهت دريافت تنخواه
 :DKK-121متقاضي :تكميل برگه ماموريت پژوهشي ،مراجعه به واحد پژوهش جهت درياقت پاراف تحويل مدارك پژوهشي و مراجعه
به معاونت جهت تأييد برگ مأموريت پژوهشي متقاضي توسط معاونت پژوهشي دانشگاه
 :DKK-122متقاضي :شركت در كنفرانس

6ـ نکات پیشنهادی جهت ارتقا و بهبود فرایند:
.........................................................................................................................
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7ـ نمودار گردش عملیات

شروع

(درخواست شرکت در کنفرانس خارج از کشور)
آموزش ( زمانبندي كالس جبراني) درصورت زمان برگزاري در بازه ترم باشد.

مدارک:
 -1تصوير پوستر كنفرانس

رد

شوراي گروه

 -2صفحه اول مقاله
 -3نامه پذيرش مقاله در كنفرانس مذكور

تاييد

 -4تصوير صورت جلسه گروه
پژوهش (تحويل مدارك)
تاييد

 -5فرم تكميل شده در خواست شركت در كنفرانس

رد

بررسي گرنت

تاييد
مدير پژوهش

رد

شوراي پژوهشي

تاييد
درخواست تنخواه به هيأت رئيسه

رد

هيأت رئيسه

تاييد
امور مالي دانشگاه
تكميل فرم ماموريت روزانه توسط متقاضي و ارائه به -1 :واحد پژوهش جهت
پاراف ماموريت پژوهشي  -2دريافت امضاي معاونت آموزشي و پژوهشي

شركت در كنفرانس
اطالع به متقاضي
2

پايان

